
 

 

UCHWAŁA NR 12/17 

RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 

z dnia 31 stycznia 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym  

do publicznych przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Strzegom 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria i przyznaje im liczbę punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom: 

1) obydwoje rodzice dziecka (opiekunowie prawni) pracują, prowadzą działalność gospodarczą, uczą się  

lub studiują w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne. Kryterium stosuje się również do rodzica 

samotnie wychowującego dziecko - 40 pkt, 

2) rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego przedszkola lub szkoły podstawowej (nie dotyczy dzieci, 

których rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu lub szkole w roku szkolnym, w którym odbywa  

się nabór) lub do tego przedszkola - 30 pkt, 

3) dochód na osobę w rodzinie dziecka wynosi nie więcej niż 90 % kwoty, o której mowa 

w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 

z póź. zm.) - 10 pkt, 

4) przedszkole lub szkoła położona jest najdogodniej dla rodziców (opiekunów prawnych) - lokalizacja 

przedszkola lub oddziału przedszkolnego najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy rodziców - 

5 pkt, 

5) rodzeństwo dziecka uczęszcza do szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których mieści  

się siedziba przedszkola - 15 pkt. 

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych w § 1: 

1) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) potwierdzające spełnianie kryterium nr 1 i nr 5, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o dochodzie na jedną osobę w rodzinie, którego wzór stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 lutego 2017 r.

Poz. 673



§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 

§ 4. Traci moc uchwała nr 16/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie 

określenia kryteriów i przyznanych im punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom (Dz. Urz. 

Woj. Doln. z 2015 r. poz. 671) 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu: 

T. Marczak
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/17 Rady  

Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2017 r. 

 

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, 

pobieraniu nauki lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………….…………… 

zamieszkała/y ……………………………………………………………………………….…. 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr…………………………………………………….. 

wydanym przez .................................................................................................................... 

1.Oświadczam, że jestem zatrudniony w ………………………………………….…….…..… 

……………………………………………………………………………………….…………. 

2.Oświadczam, że uczę się/ studiuję w systemie dziennym ……………………………….….. 

…………………………………………………………………………………….……………. 

3.Oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne ……………………..………….……….…... 

………………………………………………………………………………………………….. 

4.Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą……………………….………………… 

............................................................................................................................................. 

5.Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka uczęszcza do................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

Strzegom, dnia………….                                                                          …………………………. 

podpis składającego oświadczenie 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 673



Załącznik nr 2 do uchwały nr 12/17 Rady  

Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2017 r. 

 

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o dochodzie na osobę w rodzinie 

Ja niżej podpisana/y ………………………………….………………………………………… 

zamieszkała/y ……………………………………….…………………………………………. 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr…………………………………………………….. 

wydanym przez ..................................................................................................................... , 

oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich sześciu 

miesięcy 

poprzedzających złożenie wniosku, na osobę w rodzinie wyniósł ............ złotych. 

słownie ……………………………………………………..zł. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie  fałszywego oświadczenia. 

 

Strzegom, dnia…………                                                                        …………………………. 

podpis składającego oświadczenie 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 673


		2017-02-10T12:33:19+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




